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Verslag van de vergadering van 24 juni 2021
1,

Opening vergadering en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Een voorstelronde volgt
nu er eindelijk weer ‘live’ vergaderd kan worden.
2.
3.

Presentaties voor zover als mogelijk
02.01 Geen
Notulen van
03.01 Vergadering 20 mei 2021

N.a.v.: Er is heel veel informatie beschikbaar voor leden van adviesraden Wmo en Sociaal Domein.
Met niet alles kun je direct iets doen, maar de info is wel bruikbaar voor gevraagde en ongevraagde
adviezen. Het is lastig dat er steeds meer onderwerpen (boven)regionaal spelen, aangezien je invloed
als lokale adviesraad dan beperkt is. In de regionale rapporten staat echter wel veel interessante
informatie waarvan het goed zou zijn te weten hoe de situatie in Stede Broec is. Zeker o.g.v.
jeugdzorg. Wat zijn de consequenties van de conclusies uit de rapporten?
Blz. 2, 06.03: vervanging van het hoofd samenleving van de SED. In het voorzittersoverleg SED
maakte deze een heel positieve indruk. Hij zit er echter interim, voor een half jaar.
Het verslag wordt vastgesteld. Voor de volgende vergadering wordt Ons Stede Broec uitgenodigd
(actie secretaris).
4.

5.

Uitnodiging aanvaard c.q. te bezoeken bijeenkomsten
04.01 Geen Uitnodigingen
04.03 Geen
Rapporten
05.01 a,b,c,d Concept Transformatievisie Jeugdzorg Plus na 2023

Er spelen een aantal trajecten tegelijk, namelijk Verwerving Jeugdzorg Plus en deze
Transformatievisie. De trajecten zijn bovenregionaal, voor de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord.
De invloed van 1 adviesraad is daardoor niet zo heel groot.
Het zou wel goed zijn om de organisatiestructuur wat duidelijker te hebben. Wie doet wat, wanneer
kunnen we adviesaanvragen verwachten en over welke onderwerpen? Het voorliggende stuk is
bedoeld voor een (digitale) bijeenkomst van gemeenteraadsleden op 30 juni. Tot 7 juli kan men
vragen stellen over de conceptvisie, definitieve versie op 8 juli. 9 augustus is deadline visie Jeugdzorg
Plus, 11 augustus besluitvorming door colleges, oktober/november besluitvorming in gemeenteraden.
Er wordt van alle adviesraden een reactie/ advies verwacht, en wel voor 9 augustus over Jeugdzorg
Plus.
Afgesproken wordt dat Jos het traject Jeugdzorg Plus zoveel mogelijk trekt (en zoveel mogelijk
bijeenkomsten bijwoont) i.s.m. de werkgroep Jeugd bestaande uit drie leden.
05.02 Toezicht WMO 2020
Stede Broec valt er in 2020 enigszins buiten, omdat er in 2020 apart toezicht had moeten zijn voor de
SED-gemeenten (helaas is de toezichthouder per augustus vertrokken, en is er nog niemand in diens
plaats aangesteld). In 2021 doet de SED wel mee, er is inmiddels een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) ondertekend waardoor de regionale toezichthouder ook werkt voor de SED.
Overigens zijn de afhandelingstermijnen van Wmo-aanvragen binnen Stede Broec erg lang. Er
ontbreekt niet alleen een toezichthouder (die toezicht houdt op rechtmatige besteding van de
budgetten) maar ook ander deskundig personeel. Verzuim en verloop onder consulenten is erg hoog.
Het is niet helemaal duidelijk wat de toezichthouder doet met klachten die binnenkomen. Er wordt
onderzoek gedaan op thema’s. Ook in de andere gemeenten is weinig bijzonders geconstateerd.
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We vragen de huidige stand van zaken van het toezicht nog even na. Tevens spreken we nog maar
eens onze zorgen uit over het grote verloop en de hoge werkdruk in de SED-organisatie.
05.03 Advies Eenzaamheid onder ouderen
Verstuurd. Er is al eerder veel aandacht voor dit onderwerp geweest, en nu begint het weer opnieuw.
Daarom is in het advies ook aangegeven dat we nu ook concrete actie willen zien, niet alleen
bijeenkomsten en plannen. Hopelijk komt er snel een reactie.
05.04 Presentatie Samenleving
Betreft de Bijeenkomst Samenleving en uitkomsten Presentatie, en is een bevestiging van dat we
deelgenomen hebben. Volgende bijeenkomst is in november.
05.05 a,b,c Jeugdzorg Plus Startbijeenkomst
Wachten op de beleidsnota, dan bespreken. Op zich wel goed dat er vragen gesteld worden, dat
dwingt tot nadenken. Er is tijdens de bijeenkomst afgesproken dat de vragen die tijdens de
bijeenkomst gesteld zijn, achteraf beantwoord worden. Aandacht voor onderwijs tijdens opname van
de jongere is heel belangrijk, maar het resultaat valt tot nu toe tegen. Het belang voor het kind staat
lang niet altijd voorop, lijkt het. Hoe zit het met pleegzorg? Daar is weinig aandacht voor in dit rapport,
maar het kan een goed alternatief zijn voor internaten en andere gesloten vormen. Pleegzorg zou een
bijdrage kunnen leveren aan het tot nul brengen van de gesloten jeugdzorgplekken. Er is wel een
gebrek aan geschikte pleeggezinnen. Daar zou je dan meer in moeten investeren. Kinderbescherming
organiseert pleegzorg.
6.

Mededelingen en ingekomen stukken
06.01 Vacature voorzitter, een reactie binnen gekomen

Er is een reactie van een persoon, maar die voldoet niet helemaal aan de verwachtingen. Het gaat om
iemand die al eerder naar een plek in de adviesraad solliciteerde, en die toen niet geselecteerd is. De
voorzitter heeft ook de wethouder gevraagd in haar netwerk te kijken naar een geschikte kandidaat.
Zolang het hem lukt, en zo lang er niemand is, blijft de huidige voorzitter nog even aan. Miranda heeft
een mogelijke kandidaat in haar eigen netwerk en zal haar polsen. In de augustusvergadering de
stand van zaken weer bekijken.
06.02 Brief jeugdzorg professionals
Doorgestuurd. De brief is bij de ingekomen stukken van de commissie Samenleving gevoegd. Verder
geen actie vanuit die commissie.
06.03 Ingezonden stukken inspiratiesessie Langer Thuis op 27 mei
Bijeenkomst over woonvormen voor ouderen. Veel ouderen willen wel verhuizen naar een kleinere en
meer passende woning (gelijkvloers, bijvoorbeeld) maar veel kunnen geen geschikte woning vinden in
hun eigen omgeving. Streven: gemengd wonen, oud en jong door elkaar. Dat soort initiatieven is al
gaande op diverse plekken in het land. Zie ook de Woonvisie.
06.04 Samenwerkingsagenda VGZ en gemeenten
28 juni van half 5 tot kwart voor 6, voor gemeenteraadsleden. Aansluiten mag, ter informatie. Het
betreft een bijeenkomst voor heel Noord-Holland Noord, dus 18 gemeenten. VGZ is zorgkantoor en
zorgverzekeraar.
06.05 Thuis voor Noordje en 06.06 Kinderkledingbank
Beide onderwerpen zijn zonder op- en aanmerkingen in de gemeenteraad gepasseerd. De
Kinderkledingbank is op zoek naar een geschikte ruimte. Doordat die er niet was, is het initiatief
inmiddels gestopt en dat is jammer want er was duidelijk behoefte aan. De gemeente heeft
aangegeven dat wanneer de initiatiefnemers weer willen starten, zij bij hun netwerkpartners zullen
bemiddelen voor een geschikte ruimte.
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De Kinderkledingbank had een ruimte in de Praktijkschool, het is niet duidelijk waarom ze daar
vertrokken zijn. We volgen het onderwerp.
7.

Actiepunten
07.01 Werkgroep Toegankelijkheid Stede Broec, actueel

Er wordt toegewerkt naar de eerste fysieke bijeenkomst, binnenkort. Dat kan dan een frisse start zijn,
want het is door corona veel te lang stil blijven liggen. Hopelijk wordt er ook vanuit de gemeente heel
snel duidelijk wie de taken van de vertrokken beleidsmedewerker overneemt. Overigens zijn de
toegangswegen (voor fietsen en voetgangers) naar de nieuwe appartementen bij de Aldi veel te krap.
07.02 Werkgroep Seniorenraad, actueel
Volgende keer.
8.

Voortgang resultaten uitgebrachte adviezen

Geen nieuws.
9.
-

Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering
Volgens schema: 26 augustus 2021 19.30
We nodigen Ons Stede Broec uit voor de vergadering van augustus.
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